
 

 

 

 

 
Opgesteld: 30-07-2021 / G.J. Kroon 

 

CO2 reductieprogramma: De Verkeersonderneming 
 

Beschrijving van het initiatief 

De Verkeersonderneming is een initiatief van de Port of Rotterdam, de gemeente Rotterdam, het 

Ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat en heeft ten doel de regio bereikbaar te houden door 

beïnvloeding van de verkeerstromen in de gehele regio rond Rotterdam. Met toegespitste acties en 

regelingen worden reizigers, werkgevers en logistieke partijen verleid tot minder verkeer tijdens de 

ochtend- en avondspits. Dit initiatief heeft zich ook uitgebreid naar andere regio’s, waarmee 

vervolgens wordt samengewerkt, zoals Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. 

De Verkeersonderneming helpt bedrijven, vanuit diverse overheden (o.a. gemeentes, Rijkswaterstaat, 

MRDH, Provincie) en ondernemerskoepels (o.a. VNO-NCW, TLN, evofenedex), in het kader van de 

bereikbaarheid, vitaliteit, ruimte-efficiency (parkeren) en CO2 reductie. 

Aard van de stichting: NGO. 

Kosten lidmaatschap: omdat het een samenwerking is van overheden zijn er geen kosten aan 

verbonden. 

 

Werkwijze 

Men biedt werkgevers ondersteuning bij zaken als fietsen naar het werk (bijvoorbeeld: is de fiets van 

de zaak verstandig, of is een reiskostenvergoeding slimmer?), thuiswerken (bijvoorbeeld: wat kan er 

wel en niet vergoed worden, hoe houd je medewerkers betrokken?) of elektrisch rijden (bijvoorbeeld: 

wanneer maken we de overstap en hoe zit het met de laadinfrastructuur?) 

Deze ondersteuning kan bestaan uit: 

• Kortingsregeling fiets: https://ways2go.nl/nl/actie/kortingsregeling-tweewielers/; 

• gratis e-bikes uitproberen; 

• gratis laten controleren of de mensen die thuiswerken dit arbo-technisch verantwoord doen 

via een thuiswerkplekscan; 

• inzicht verkrijgen middels een mobiliteitsscan en enquête (o.b.v. postcodes de ov/fiets 

potentie achterhalen) – deze hebben we bijvoorbeeld ook voor Vergeer Kaas gedaan; 

• informatie over fiscale fietsregelingen; 

• workshopsessie met de medewerkers over jullie mobiliteitsbeleid; 

• ondersteuning van de mobiliteitsverantwoordelijke binnen de organisatie. 

 

Deelname door TKE-NL 

TK Elevator Netherlands werkt samen met De Verkeersonderneming met name op het gebied van 

mobiliteit, maar ook ten aanzien van elektriciteitsverbruik en andere CO2 reductiemogelijkheden. 

Deelname aan dit initiatief vindt plaats middels het bijwonen van events en workshops. en vooral door 

direct contact en informatieuitwisseling om gebruik te maken van de lopende initiatieven zoals 

mobiliteitsprogramma’s. De informatie kan leiden tot een hogere haalbaarheid van bijvoorbeeld het 

elektrische fietsen plan of meer gebruikmaking van het openbaar vervoer. 

Doel is het opdoen van kennis voor het effectief terugdringen van het energieverbruik / de CO2-

productie in scope 1 en 2: het brandstofverbruik van het wagenpark en het elektriciteitsverbruik op 

kantoor. Verder is het terugdringen van de scope 3 uitstoot van het woon-werkverkeer een belangrijk 

onderwerp. 

Aangezien zowel kantoormedewerkers als leaserijders voor alle projecten worden ingezet, werkt CO2-

besparing ook door in de projecten met gunningsvoordeel. 

 

Contactpersonen van TK Elevator Netherlands voor dit initiatief 

Arwin Giesbergen – Head of Purchasing & Logistics BeNeLux 

Gert Jan Kroon - Kwaliteitsmanager 


